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Vážení obchodní partneři, 

rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v daňové oblasti pro roky 2022 a 2023. 

Silniční daň 
Díky přechodným ustanovením byla zpětnou účinností od 1. 1. 2022 schválena novela silniční daně. 
V důsledku této novely se bude silniční daň platit až za vozidla s nejvyšší povolenou hmotností 12 tun a více 
a jejich přípojná vozidla s nevyšší povolenou hmotností 12 tun a více. Dle technického průkazu se jedná o 
typy vozidel N3 a O4. Nově se též nebudou hradit kvartální zálohy, daň je splatná v plné výši do 31. ledna 
následujícího roku. Touto novelou byla zrušena povinnost hradit silniční daň za osobní a nákladní vozidla do 
3,5t. V praxi to znamená, že velké většiny podnikatelů se již silniční daň nebude dále týkat. 

Daň z příjmů  

Změny v daňových odpisech 

Pro majetek zatříděný v první a druhé odpisové skupině pořízený v roce 2022 a 2023 je možné využít 
mimořádných odpisů, konkrétně majetek zařazený v první skupině (např. počítače a kancelářská technika 
v pořizovací ceně nad 80 000 CZK) lze odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto dosavadních 3 let, u 
majetku ve druhé skupině (nejčastěji vozidla) dochází ke zkrácení doby odpisu z dosavadních 5 let na 24 
měsíců. Aby bylo možné uplatnit tyto mimořádné odpisy, musí být splněna podmínka, že poplatník je 
prvním odpisovatelem daného majetku. Je důležité upozornit, že tyto odpisy není možné přerušit. Jejich 
použití je nutné posuzovat individuálně, zejména v návaznosti na další možné formy daňové optimalizace. 

Uplatnění darů jako odčitatelné položky od základu daně 

V návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace došlo 
k rozšíření možnosti uplatnění darů jako odčitatelné položky od základu daně a to přijetím 
zákona č. 128/2022 Sb. O opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Díky 
tomuto samostatnému zákonu (doplnění zákona o dani z příjmů) je možné uplatnit jako odčitatelnou 
položku i dar poskytnutý přímo Ukrajině, územně-správnímu celku Ukrajiny, právnické osobě se sídlem na 
území Ukrajiny a fyzické osobě s bydlištěm na území Ukrajiny. Podmínky humanitárního a charitativního 
účely zůstaly zachovány, pouze došlo k rozšíření účelu poskytnutí daru a to na podporu obranného úsilí 
Ukrajiny.  

S ohledem na aktuální znění zákona o dani z příjmů se dar považuje za daňově neúčinný náklad. Za určitých 
podmínek je ale pro rok 2022 možné uplatnit dar na pomoc Ukrajině uplatnit jako náklad daňový. Hlavní 
podmínkou je, že dar musí být nepeněžitý. Maximální hodnota takového daru není stanovena. V případě, 
že byste měli zájem této možnosti využít, doporučujeme předem konzultovat splnění veškerých podmínek 
stanovených zákonem s daňovým poradcem. 

Poslední novinkou týkající se darů je zvýšení horního limitu odpočtu darů a to až 30% základu daně a to 
pro právnické i fyzické osoby. Zde upozorňujeme, že uplatnění daru je možné jen v tom období, ve kterém 
bylo bezúplatné plnění skutečně poskytnuto. 

Daň z příjmů fyzických osob - Paušální daň 

Od roku 2023 dochází k rozšíření okruhu osob, které mohou využívat režimu paušální daně. Tato úprava 
umožňuje, aby se podnikající fyzické osoby, které nejsou plátci DPH a nemají jiné významné příjmy (nově až 
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50 tis. Kč), vymanily z nutnosti každoročně podávat daňové přiznání a přehledy pro zdravotní pojišťovny a 
platit odvody na tři různé účty. Oznámení o vstupu do paušálního režimu je nutné finančnímu úřadu 
předložit do 10. ledna. V návaznosti na nová pravidla pro registraci k DPH, vzrostl i limit ročních příjmů pro 
paušální daň z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Nová úprava též zavádí tři pásma paušálního režimu dle typu a výše 
příjmů. Vzniká tedy nová forma „záznamní povinnosti“, kdy je nutné evidovat jednotlivé druhy příjmů pro 
případné prokázání volby příslušného pásma. 

První pásmo paušálního režimu – příjmy ze samostatné činnosti jsou do výše: 

- 1 000 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou 
- 1 500 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze 

uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů 
- 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze 

uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. 
- Platba: 6 208 Kč měsíčně 

Druhé pásmo paušálního režimu – příjmy ze samostatné činnosti jsou do výše: 

- 1 500 000 Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti plynou 
- 2 000 000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti poplatníka tvoří příjmy, k nimž lze 

uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů nebo 60 % z příjmů. 
- Platba: 16 000 Kč měsíčně 

Třetí pásmo paušálního režimu jsou příjmy ze samostatné činnosti do výše 2 000 000 Kč, a to bez ohledu na 
to, z jaké samostatné činnosti plynou. Zde se hradí 26 000 Kč měsíčně. 

Příslušnost do daného pásma je nutné sledovat v průběhu roku. V případě, že poplatník zjistí příslušnost do 
vyššího pásma, má povinnost tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Paušální daň a pojistné se zvýší a 
poplatník musí rozdíly doplatit. 

Hlavní výhodou paušální daně, i přes nynější rozdělení do několika pásem, stále zůstává nízká 
administrativní zátěž. Pro některé poplatníky dále může představovat významnou finanční úsporu. 
S ohledem na skutečnost, že se nepodává daňové přiznání, je důležité tento režim pečlivě zvážit zejména 
při zájmu o hypotéku či jinou formu úvěru. 

Daň z přidané hodnoty 

Zvýšení limitu pro plátcovství 

Nejvýznamnější změnou v oblasti DPH je zejména navýšení limitu pro zákonnou registraci plátců k této dani. 
Současný limit ve výši 1 000 000,- Kč byl navýšen na částku 2 000 000,- Kč. Pravidla pro počítání obratu 
zůstávají nastavena stejně – vždy se počítá obrat za předcházejících dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Dle 
přechodných ustanovení nejsou povinny se k DPH registrovat osoby, které překročily obrat 1 mil. Kč 
v průběhu listopadu či prosince 2022. V případě zájmu o využití zákonné možnosti stát se plátcem z titulu 
překročení vymezené výše obratu je nutno potvrzení tohoto zájmu sdělit správci daně do 15. 12. 2022, 
případně 16. 1. 2023. Potvrzení je vhodné provést písemnou formou skrze obecnou písemnost určenou 
finančnímu úřadu, případně je možné potvrzení přiložit přímo k podávané přihlášce k registraci k dani 
z přidané hodnoty. 
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Změny související s kontrolním hlášení 

S účinností od 1. 1. 2023 již nebude platit pětidenní lhůta na reakci na výzvu od správce daně k doplnění, 
potvrzení nebo změně údajů. Tato lhůta se do konce roku 2022 počítá ode dne doručení písemnosti, 
nejčastěji od chvíle přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Po novele se lhůta prodlužuje na 17 
dní od dodání výzvy, tzn. Od chvíle odeslání výzvy správcem daně. Pětidenní lhůta zůstává zachována pro 
případy, kdy se nedoručuje do datové schránky. S ohledem na nový způsob počítání lhůty doporučujeme 
zavčasu vybírat zprávy z datové schránky a pečlivě uchovávat údaje o doručení. 

Druhou příjemnou zprávou související s kontrolním hlášením je zmínění pokut za nesplnění povinností. 
Pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč se snižují na polovinu v případě, že je plátcem fyzická osoba, 
nebo společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, který je fyzickou osobou, nebo kvartální 
plátce DPH. 

Ostatní 
Nová optimální výše stravenky činí 180 Kč, maximální výše sazby stravenkového paušálu je 99,40 Kč. 

Byl zrušen celý zákon o elektronické evidenci tržeb s účinností od 1. 1. 2023. 

Generální finanční ředitelství vydalo souhrnný dokument k problematice zdaňování a účtování kryptoměn. 
S ohledem na stanovisko finanční správy je možné, že v této souvislosti budou zahájeny kontroly na správné 
zdanění příjmů z této činnosti. 

Od 1. 1. 2023 dochází k značnému rozšíření osob, kterým bude zřízena datová schránka ze zákona. Jedná 
se o: 

- Všechny právnické osoby, které ji dosud nemají – například SVJ, obecně prospěšné společnosti, 
spolky, nadace a další 

- Fyzické osoby, které jsou podnikateli – i ti, kteří mají podnikatelskou činnost pozastavenou nebo 
přerušenou 

Datové schránky budou aktivovány automaticky, nejpozději do 31. 3. 2023. Stát po aktivaci zašle uživateli 
přihlašovací údaje doporučeným dopisem. Po obdržení přihlašovacích údajů doporučujeme co nejdříve 
provést nastavení notifikací na nově doručené zprávy a doručené dokumenty pečlivě kontrolovat. 
S ohledem na pravidla spojená s fikcí doručení se tak můžete vyhnout nepříjemným překvapením například 
s nedodržením stanovených lhůt. 

Dále upozorňujeme, že v datové schránce nezůstávají datové zprávy uloženy napořád. Zpráva se 
automaticky smaže po třech měsících od doručení. K archivaci můžete využít zpoplatněný datový trezor, 
úložiště v Portálu občana nebo si zprávy včas stáhnout a uložit do počítače. 

 

V případě dotazů k daňovým novinkám nás neváhejte kontaktovat. 

Závěrem bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci v roce 2022 a přejeme mnoho zdraví, štěstí a 
pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2023. 

 
Za UDS s.r.o. 
Ing. Vlastislav Brabec 
 


